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הקדמה

"מפתחות לעברית" הוא ספר ללימוד עברית 
תשתית  להקנות  היא  ומטרתו  שנייה,  כשפה 
לשונית ותרבותית לרוכשי העברית כשפה שנייה. 

לשונית  שליטה  ללומדים  מקנים  הספר  חלקי 
)רמות א'-ב'( בארבע מיומנויות הלשון  בסיסית 
ופותחים צוהר אל עולם התרבות העברית, אל 

נופי הארץ ואל פני אנשיה בסולם הזמן. 

באולפן  לימוד  כספר  לשמש  מתאים  הספר 
רב- ולכיתות  הטרוגניות  לכיתות  הראשוני, 

רמתיות וכן ללומדים עצמאיים במסגרות שונות. 
וגמיש,  מודולרי  הוא  הספר  בפרקי  השימוש 
בהתאם לצורכי הלומדים, יכולותיהם וענייניהם. 
פרק  ללמוד  אפשר  הראשון  בשיעור  לדוגמה, 
מתוך   - השני  בשיעור  הלשון",  "מפתח  מתוך 
הקריאה  "מפתח  מתוך  או  הדיבור"  "מפתח 
 - ולהעשרה  לגיוון  השלישי  ובשיעור  והכתיבה", 
מתוך "מפתח התרבות העברית".                                                                                                        

למשל,  בזה.  זה  קשורים  הלשוניים  הנושאים 
)עמוד 44(,  זמן  הפרק בנושא מילים המציינות 
השונים.  בזמנים  הפועל  נטיית  לפרק  קשור 
לנושאים  הפניות  מובאות  הספר  לאורך  לפיכך 

לשוניים הקשורים לחומר הנלמד.

ומבנים  לשון  פריטי  כולל  הלשון"  "מפתח 
ומובאים  לנושאים  המחולקים  דקדוקיים 
באופן מדורג מן הקל אל הכבד, על-פי תוכנית 
דוגמאות  הסברים,  בו  נכללים  הלימודים. 
ומספר רב של תרגילים בשלבי הלימוד, החזרה 
והסיכום.                                                                                                                                         

פרק הפתיחה, "אותיות ותנועות", מבסס יכולת 
קריאה וכתיבה ברמה התחלתית. חיוני להתחיל 
בסיסי  ידע  דורש  הספר  שכן  הלימוד,  את  בו 

בקריאה ובכתיבה. 

מבעים  שאלות,  מובאים   הדיבור"  ב"מפתח 

ושיחות, פרקים המלווים את הלומדים בתהליך 
ומוסדית.  חברית  תקשורתית  תשתית  רכישת 
הפרק מסייע בבניית נרטיב אישי, בהתמצאות 
ברכישת  השונים,  התפקוד  בתחומי  במרחב 
אוצר מילים הקשור לכל תחום וברכישת מבעים 

נחוצים בפעולות הדיבור השונות. 

"מפתח הקריאה והכתיבה" מתמקד בקריאה 
ובכתיבה פונקציונליות של פתקים, של מודעות, 
את  מכשיר  הפרק   הודעות.  ושל  שאלונים  של 
היום- בחיי  נושאים  במגוון  להתמצא  הלומדים 

יום )רמות א'-ב'(.             

תשתית  מעניק  העברית"  התרבות  "מפתח 
תרבות  בתחום  זיקה  וליצירת  ידע  לרכישת 
חברתית- לקליטה  תורם  הוא  ובכך  וחברה, 
אירועים  מציין  זה  חלק  העולים.  של  רגשית 
לאלפיים",  "מאלפיים  הזמן  בסולם  מרכזיים 

מראשית ימי הציונות ועד לימינו.  

חוויית  את  ומעמיק  מרחיב  הלב"  "מפתח 
את  ומשלים  וחברה  תרבות  בתחום  הלומדים 
הידע הנרכש ב"מפתח התרבות העברית". הוא 
אסופת  באמצעות  הלב  של  שפתו  את  מדבר 

עבודות של האומן הישראלי צבי ברגר ז"ל. 

התכנים בספר מבוססים על תוכנית הלימודים 
של  הראשוניים  באולפנים  העברית  להנחלת 

האגף, תשע"ד, 2014. 

בחינוך  שני  תואר  בעלת  היא  רם  ברגר  עדי 
פסיכותירפיסטית  חיפה,  אוניברסיטת  מטעם 
עברית  ללשון  החוג  בוגרת  בהכשרתה, 
של  רבות  שנים  בעלת  בן-גוריון,  באוניברסיטת 
מבוגרים  לחינוך  באגף  עברית  בהוראת  ניסיון 
הוראה  ודרכי  תכנים  ומפתחת  החינוך  במשרד 
בתחום הנחלת הלשון ותרבות ישראל, מחברת 
הספרים: "במשעול של עצמו" )2016(, "במעגל 

החודשים" )2017(.
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מפתח הלשון 

"מפתח הלשון" כולל אותיות ותנועות, מילים, משפטים, פעלים ומילות 
ומובאים  לנושאים  מחולקים  הדקדוקיים  והמבנים  הלשון  פריטי  יחס. 
באופן מדורג מן הקל אל הכבד, על-פי תוכנית הלימודים ומטרות הביצוע 
המפורטים בה. ב"מפתח הלשון" מובאים הסברים, דוגמאות ומספר רב 

של תרגילים בשלבי הלימוד, החזרה והסיכום.
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הלשון שלי
  עברית!



אותיות ותנועות 
הפרק "אותיות ותנועות" מבסס את יכולת הקריאה והכתיבה ברמה התחלתית.

חיוני להתחיל בפרק זה, שכן הספר דורש ידע בסיסי בקריאה ובכתיבה.

אֹוִתיֹות ָהָאֶל"ף-ֵּבי"ת

alef ָאֶלף א א 1

bet ֵּבית ב ּב 2

vet ֵבית ב ב
gimel ִגיֶמל ג ג 3

dalet ָדֶלת ד ד 4

he ֵהא ה ה 5

vav ָוו ו ו 6

zayin ַזִין ז ז 7

het ֵחית ח ח 8

tet ֵטית ט ט 9

yod יֹוד י י 10

kaf ַּכף כ ּכ 11

khaf ַכף כ כ
khaf sofit ַכף סֹוִפית ך ך
lamed ָלֶמד ל ל 12

mem ֵמם מ מ 13

mem sofit ֵמם סֹוִפית ם ם
nun נּון נ נ 14

nun sofit נּון סֹוִפית ן ן
samekh ָסֶמְך ס ס 15

a’yin ַעִין ע ע 16

pe ֵּפא פ ּפ 17

fe ֵפא פ פ
fe sofit ֵפא סֹוִפית ף ף
tszadi ָצִדי צ צ 18

tszadi sofit ָצִדי סֹוִפית ץ ץ
qof קֹוף ק ק 19

resh ֵריׁש ר ר 20

shin ִׁשין ש ׁש 21

sin ִׂשין ש ׂש
tav ָתו ת ת 22

ַהְתנּועֹות )ִסיָמֵני ַהִנקּוד(

ֲ ַ   ָ A

 ֳ   ָ ֹו /ֹ  O

ֻ ּו U

ֱ ֶ ֵ E

ִ ִ י I

כדאי להקריא בקול את המספר ולומר 	 
את שם האות, והתלמידים יחזרו על 

האותיות במקהלה. 
במליאה או בזוגות: תלמיד או תלמידה 	 

יאמרו  מספר,  ותלמיד או תלמידה 
אחרים יאמרו את שם האות.
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1.  ִּכְתבּו ֶאת ָהאֹוִתיֹות ְּבאֹוִתיֹות ְּכָתב ִּבְלַבד.

ט, טח, חז, זו, וה, הד, דג, גב, בא, א

ס, סן, ןנ, נם, םמ, מל, לך, ךכ, כי, י

ת, תש, שר, רק, קץ, ץצ, צף, ףפ, פע, ע

2. ִקְראּו ֶאת ַהִמִלים.

ָרץ    ָזז    ָטס ַקׁש    ָדג ַׂשר    ַּבת     ָגר   ָאח ָאב A

יֹום נֹוף ֹּבץ קֹוץ   ׁשֹור    ּבֹור    ֹמר דֹור   ֹחר אֹור O

ׁשּוב זּוז טּוס רּוץ גּוץ   צּוף גּוף ׁשּוק  גּור   ּבּול U

ֶאֶבן ֶרֶגל ֶּבֶטן   ֶסֶדק ֶגֶרב      ֶדֶבק   ֶּבֶגד ֶדֶלת ֵסֶפר ֶאֶרץ E

ִגיל ִטיל ִּביׁש ִזיו     ִציר ִׁשיר ִדיר    ִגיר ִעיר ִאיׁש I

כדאי להקריא בקול מילה, והתלמידים יחזרו על המילים במקהלה. 	 
התלמידים יכולים לחזור במקהלה אחרי כל מילה או אחרי כל שורה.	 
במליאה: תלמיד או תלמידה יאמרו מילה אחת, והתלמידים האחרים יחזרו עליה במקהלה.	 

מומלץ  לבחון את קריאת  התלמידים באופן אישי.	 
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3. ִקְראּו ְוִכְתבּו ֶאת ַהִמִלים ְּבאֹוִתיֹות ְּכָתב ִּבְלַבד.   

ָרץ    ָזז    ָטס ַקׁש    ָדג ַׂשר    ַּבת     ָגר   ָאח ָאב
 A

אב

יֹום נֹוף ֹּבץ קֹוץ   ׁשֹור    ּבֹור    ֹמר דֹור   ֹחר אֹור
O

אור

ׁשּוב זּוז טּוס רּוץ גּוץ   צּוף גּוף ׁשּוק  גּור   ּבּול
U

בול

ֶאֶבן ֶרֶגל ֶּבֶטן   ֶסֶדק ֶגֶרב      ֶדֶבק   ֶּבֶגד ֶדֶלת ֵסֶפר ֶאֶרץ
E

ארץ

ִגיל ִטיל ִּביׁש ִזיו     ִציר ִׁשיר ִדיר    ִגיר ִעיר ִאיׁש
I

איש

4. ִקְראּו ְוִכְתבּו ֶאת ַהִמִלים ְּבאֹוִתיֹות ְּכָתב ִּבְלַבד.

ּפֹוִליִטיָקה 11 אינטרנט ִאיְנֶטְרֶנט 1

אּוִניֶבְרִסיָטה 12 ֵטֵלפֹון 2

ַאְקטּוַאְלָיה 13 ֵטֵלִויְזָיה 3

ִפילֹוסֹוְפָיה 14 מּוִסיָקה 4

ֵגאֹוְגַרְפָיה 15 קֹוָקה-קֹוָלה 5

ָמֵתָמִטיָקה 16 ָּבָנָנה 6

ִויָזה 17 ָאָנָנס 7

ַפְקס 18 ַמְנגֹו 8

ִסיַגְרָיה 19 ַטְנגֹו 9

ׁשֹוקֹוָלד 20 ִפיִסיָקה 10

כדאי לקרוא בקול את המספר ואת המילה, והתלמידים יחזרו במקהלה.	 
במליאה או בזוגות:  תלמיד או תלמידה יאמרו את המספר, והכיתה או בן הזוג יקראו את המילה.	 

לאחר תרגול הקריאה יכתבו התלמידים את המילים באותיות כתב. לא נדרש ניקוד.	 
)מטרה 3(
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בפרק זה מתחילים בהקניה לשונית של המבנים ופותרים את התרגילים במליאה בעל-פה.

מומלץ שהתלמידים יפתרו את התרגילים במליאה בעל-פה ואחר-כך בכתב )בשיעור או בבית(. 	 
התרגילים ייבדקו במליאה או באופן אישי.	 

שמות גוף

ַהְׁשִלימּו ֶאת ַהַטְבָלה ְלִפי ַהֻדְגָמה.  .1

רבים/ות רבים/ת יחיד/ה יחיד/ה

אנחנו ֲאַנְחנּו אני ֲאִני

ַאֶתם ַאָתה

ַאֶתן ַאְת 

ֵהם הּוא

ֵהן ִהיא

ִּכְתבּו ֶאת צּוַרת ַהְנֵקָבה ְלִפי ַהֻדְגָמה.  .2

יחידה יחיד

את ַאָתה

הּוא

ַאֶתם

ֵהם

מילים
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